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Achados clAchados cl íínicos do caso discutido nicos do caso discutido 
na presente reuniãona presente reunião

Homem de 40 anos, com lesão
na face medial do pé



Grupos de células, muitas delas 
com citoplasma claro, aparecem 
separadas por colágeno.

ACHADOS HISTOLÓGICOS



ACHADOS HISTOLÓGICOS

Grupos de células, muitas delas 
com citoplasma claro, aparecem 
separadas por colágeno.
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ACHADOS DE IMUNO-HISTOQUÍMICA

As células neoplásicas mostram 
positividade para marcadores 
melanocíticos.



Achados clAchados cl íínicos de um caso nicos de um caso 
similarsimilar

Mulher de 30 anos, com lesão
saliente na nádega, que o 
cirurgião interpretou como
lipoma.



Grupos de células, muitas delas 
com citoplasma claro, aparecem 
separadas por colágeno.

ACHADOS HISTOLÓGICOS



Diferentes tipos de células 
gigantes são vistos na neoplasia.

ACHADOS HISTOLÓGICOS



ACHADOS DE IMUNO-HISTOQUÍMICA

As células neoplásicas mostram 
positividade para marcadores 
melanocíticos e para CD57.
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DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
ÉÉ O MESMO PARA OS DOIS CASOSO MESMO PARA OS DOIS CASOS

SARCOMA DE CSARCOMA DE CÉÉLULAS LULAS 
CLARAS DO TENDÃO CLARAS DO TENDÃO 

(PERIF(PERIFÉÉRICO)RICO)





As células neoplásicas infiltram 
conjuntivo denso (tendão) e se 
compartimentalizam em pequenos 
ninhos.



Sarcoma de células claras. Células tumorais
uniformes formam ninhos de tamanhos
variados, separados por septos fibrosos de 
espessuras variáveis.



Qualquer que seja a aparência das 
células neoplásicas, os seus núcleos 
apresentam nucléolos proeminentes.

As mitoses não são atípicas porque a 
neoplasia resulta de translocação e 
não possui instabilidade 
cromossômica.



Sarcoma de células claras. As células têm núcleos redon dos, nucléolos distintos e 
moderada quantidade de citoplasma anfofílico. A célula multinucleada que aparece
é um achado frequente nesse tipo de tumor .



Clear cell sarcoma. Nodules of tumor are dispersed in 
dense fibrous tissue.



Clear cell sarcoma. The tumor forms nests and sheaves of 
polygonal and more spindled cells. Note variation in 
thickness of fibrous septa.



Clear cell sarcoma. The cells are uniform with rounded 
central nuclei and small nucleoli. Note the multinucleated 
giant cell (upper center).



Clear cell sarcoma. An area with prominent spindling. The 
nuclear features, with prominent nucleoli, are preserved.



Clear cell sarcoma. Myxoid stroma change is an 
occasional feature.





FIGURE 25.22: Immunohistochemical findings in clear 
cell sarcoma. Melanocytic markers are typically 

expressed, whereas KIT positivity varies.
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